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SIGNOS DE LOS TIEMPOS
Son conocidas de todos los esperantistas las 

declaraciones que al respecto del Esperanto hi
ciera el conocido industrial automovilista H. 
Ford. Asimismo son también conocidos los pun
tos de vista que al respecto del mismo idioma 
sustentan los célebres directores cinematográ
ficos Fred Niblo y Leamle.

Debemos agregar ahora unas manifestaciones 
que ha poco el Dr. Lee De Forest hiciera en 
oportunidad de un banquete en el que asis
tían las más destacadas eminencias del mundo 
radio-eléctrico.

Dijo el eminente Lee De Forest, refirién
dose al oroadcasting internacional, entre otras 
cosas, que: “El conocimiento mutuo entre los 
pueblos, la amistad internacional, eventualmen
te el tiu de todas las guerras, y como corola
rio, las bendiciones de una lengua común”.

Cree De Forest, que el broadeasting interna
cional no encontrará su verdadero camino has
ta tanto no sea posible el uso de un idioma 
auxiliar que haga psible la comprensión de 
las transmisiones a todos los radioescuchas de 
los distintos y múltiples países, que pueden 
ser alcanzados por las ondas radiotelefónicas.

He aquí cómo el Esperanto va ganando unos 
ir sospechados adeptos. Muchos hombres quie
nes jamás quisieron ni remotamente aceptar 
la necesidad ni la posibilidad de una lengua 
común a todos los hombres, tienen, producidas 
ciertas circunstancias que el desarrollo de la 
técnica, evolución y progreso en todos los ór
denes dé la actividad humana hacen imperati
vos, que confesar, ante la elocuencia de los he* 
chos, que un idioma internacional que haga po
sible la inteligencia entre los hombres Je to
dos los pueblos, constituye no ya una comodi
dad, sino una necesidad que ha de multiplicar
se a medida que se acentúen las relaciones en
ti e los pueblos, y por ende, el intercambio co
mercial e intelectual entre sus habitantes.

------ o—>—
Sería pueril creer que H. Ford ha hecho pú

blica su símpala hacia el Esperanto, inducido 
solamente por sentimientos de orden intelec
tual o humanitario. La experiencia diaria en 
el mundo de sus negocios, ha de haberle de
mostrado acabadamente el obstáculo 'que sig
nifica la cantidad de idiomas hoy hablados, 
para el desarrollo de su empresa.

Otro tanto pudiera decirse de F. Niblo, y 
Leamle, quienes no se ocuparon del problema 
lingüístico mundial, hasta que hizo irrupción 
el cine parlante, sustituyendo al mudo.

Es<lamentable que sea la elocuencia de los 
hechos lo que tenga que hacer ver a tantos 
hombres lo que con un poco de buena disposi

ción e imparcialidad aceptarían, sin duda, de 
inmediato.

Y es que la mayoría de los hombres oscilan 
de continuo ante toda idea o concepto nuevo, 
o se fanatizan exageradamente atribuyendo a 
la idea cualidades superlativas, y propósitos 
más allá de lo razonable, o el otro fanatismo 
les hace negar — más bien les impide ver — 
lo que de bueno y útil podría haber en las 
mismas.

Solamente ante la cruda realidad de los he
chos, cuando las circunstancias nos colocan 
ante el imperativo evidente, nos vemos obli
gados a reconocer, que lo que tildáramos de lo
curas o fantasías, entrañan un positivo valor 
para la humanidad.

Quien haya tenido que viajar por países ex
tranjeros y se haya encontrado con los incon
venientes que surgen al no poder comprender 
a las personas del país que visita, con todas 
las consecuencias inherentes a esta incompren
sión, difícilmente dejará de reconocer que un 
idioma auxiliar internacional de fácil estudio, 
sería de una utilidad preciosa.

——o—<—
La mayoría de los inventos de los que la 

humanidad se beneficia hoy día, tuvieron en 
sus comienzos inconvenientes y oposiciones 

que los han puesto, las más de las veces, al 
borde del fracaso, y demás está decirlo, de 
haber ocurrido así, bien poco se hubieran la
mentado las gentes de la época.

Cuando hicieron aparición los primeros tre
nes a vapor, en poco aventajaban a los servi
cios de posta de aquella época, y repetimos, de 
haber fracasado en sus primeros tiempos, bien 
leves hubieran sido los trastornos que se hu
bieran puesto de manifiesto.

Hoy día apenas podemos darnos una idea 
de lo que sería el mundo sin ferrocarriles.

Del mismo modo, si el Esperanto desapare
ciera actualmente, tampoco serían muy sensi
bles los inconvenientes que dimanarían de esta 
circunstancia.

Sin embargo, en un futuro próximo, cuando 
los hombres hayan incorporado definitivamen
te a su evolución vna lengua auxiliar inter
nacional, será tan absurdo pensar en la supre
sión de esta misma, como lo es hoy la idea 
de un mundo civilizado sin ferrocarriles.

------ o—»—
Es poco acertado, creer qeu la humanidad 

puede prescindir de una lengua común, por la 
sencilla razón, de que los hombres no la han 
necesitado hasta hoy día.

También es evidenciar poca percepción en la 
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vida futura de los pueblos, creer que éste nun
ca será necesario.

Los inventos e innovaciones responden in
variablemente a las necesidades de cada épo
ca de la vida humana. Si hasta ayer no se 
creía en una lengua internacional, era porque 
la vida y evolución de los pueblos se resolvía 
preferentemente dentro los limites de cada 
país.

Hoy, en cambio miramos allende las fronte
ras: es absolutamente imprescindible para cada 
pueblo la concurrencia de otros, para que sea 
factible el adelanto, el progreso y el bienestar 
entre los hombres.

Poco a poco, sino por la palabra de los es
perantistas, por la elocuencia de los hechos, así 
enno por las exigencias del momento, los hom
bres irán reconociendo la verdad.

Que el empleo de una lengua auxiliar inter
nacional por todos los hombres de la tierra, 
será uno de los adelantos que harán época en 
la historia de la humanidad.

A Barrot

AL NIAJ LEGANTOJ

Sendube niaj kutimaj legantoj restos sur
prizataj vidante tiun numeron de “Argentina 
Esperantisto”, tion da progreso, se tamen de
zirinda neniam estis esperebla.

Nu, restu trankvilaj “Arg. Esp.” Suldas 
kelkajn numerojn al legantaro, tia maniere 
ni pensas iom ekvilibri tiun nenormalaĵon.

Eksterdube ni ne povas sonĝi fantaziaĵoj, 
disvolviĝo de Esperanto ne estas bagatela afe
ro (almenaŭ ĉe niaj latitudoj), kaj plej gran
da danĝero por nia laboro estas nutri nin per 
iluzioj.

Ni kontentigu laborante simile la konata 
imago. La akva guto kin senĉese elfalas sur 
plej malmola ŝtonego, ĝin traboras.

ARGENTINA ESPERANTISTO

llllllllllllllllllllllllllllllllll DLJA EPOKO lllllllllllllllllllllllllllllllll

Segunda época: así reza el subtítulo, el enca
bezamiento, o lo que sea de nuestro muy mo
desto boletín, pues nuestra publicación — co
mo sabe el amable lector, — no tiene carátula, 
ni tapa, ni contratapa, como las revistas gran
des. Es muy chiquitín nuestro “ARGENTINA 
ESPERANTISTO”; y lo seguirá siendo por mu
cho tiempo, aunque hoy nos haya dado la gra
cia de vestirle de largo.

Como los niños cuando empiezan a hacer pi
nitos, “ARGENTINA ESPERANTISTO” sale 
hoy con ocho páginas. ¡Ocho páginas!... Pocos 
se imaginan el esfuerzo que esto representa pa
ra el comité editor. Desde que se reinició la 
publicación de “ARGENTINA ESPERANTIS
TO”, que antes era revista, nunca pudimos pa
sar de las cuatro páginas, ni llegar al formato 
ni la cantidad de páginas de su antecesora. 
Era nuestro ánimo comenzar con un boletín de 
cuatro a ocho páginas para ir paulatinamente 
alcanzando el grado de importancia de la ante
rior. Nunca nos fué dado llenar este objetivo: 
nos quedamos en las cuatro páginas; la modes
ta hojita que todos conocéis, pero que tiene 
sobre otras la enorme ventaja de su difusión. 
En efecto: “ARGENTINA ESPERANTISTO” 
se lee en los cinco continentes, y en muchas 
ocasiones se han vertido al Esperanto o a len
guas nacionales, artículos aparecidos en sus co
lumnas, ya en Castellano o Esperanto.

¡Dua Epoko!... Segunda época que va a ha
cer “época” ésta que comienza allá por las 
postrimerías del año veinte y tres, cuando, ya 
desaparecida la revista por falta de recursos, 
creíamos que habría de desaparecer tam
bién, por la misma causa, nuestra veterana or
ganización. A. E. A. había quedado en cua
dro y llegó un momento en que no se pudo 
pagar el alquiler de la secretaría. Levantamos 
todo y nos reuníamos una noche en este café 
y otra noche en aquel. Recordar aquellos tiem
pos para los que nos tocó vivirlos es reconfor

tante ahora que las cosas han cambiado, tal vez 
para no volver más. Es aleccionador asimismo 
para aquellos que abandonaron la lucha, decep
cionados porque el triunfo total tardaba en lle
gar, y para éstos otros que recién empiezan y 
ya se sienten desilusionados al poner de con
traste el grandioso ideal abrazado con lo mez
quino de sus frutos. Olvidan unos y otros que 
siempre ha sido así: que el factor tiempo es 
indispensable en la realización de los grandes 
ideales y que la mezquindad está en nosotros 
mismos.

Pero las ideas no mueren: la prueba la tene
mos en nuestra organización que hoy se en
cuentra mejor que nunca, a pesar de todos los 
quebrantos habidos. Y decimos mejor, porque 
aunque reducido sensiblemente el número de sus 
asociados y grupos adheridos, reina hoy mayor 
armonía y unidad de criterio en lo que a orien
tación y métodos se refiere, que lo que ocurría 
en sus días más florecientes.

Quisiera hablar con más detención de estas 
cosas, para que los que se hallan distantes de 
nosotros puedan tener una idea de lo que aquí 
se hace, pero la tiranía del espacio no me le 
permite. No obstante, diré al pasar, que desde 
el año veinte y cuatro se han dictado no me
nos de treinta cursos, distribuidos en todas las 
zonas de la Capital. Esto ha hecho posible no 
lo extender a mayor número de personas el co
nocimiento del Esperanto, sino ir cubriendo los 
claros que dejan en nuestras filas los camara 
das que se retiran de la lucha activa. De esto* 
nuevos esperantistas recuerdo aquí a los “sa
mideanos” Castañeda, Gaggianesi, Fillat, Fre 
yer, Hess, Morozoff, Gozar, Scysorick*, Civale. 
Stella, Otheguy, Resnik y Solé, y con especial 
mención a las señoritas Meyer y Ferman. Los 
cursos por correspondencia funcionan desde esa» 
fechas sin interrupción, llevando nuestro ver 
bj de paz y concordia a los más apartados rin
cones del país y a muchas repúblicas america- 
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nas. De esta suerte hemos hecho esperantistas 
en Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, Hondu
ras y Puerto Rico. De los camaradas hechos en 
el país recuerdo aquí a José C. Rolt, de Za- 
valla; al ingeniero Espinosa, de Córdoba, a la 
Srta. Schamsanovsky, de Rivera; a Aureliano 
Córdoba, de Marcos Juárez; a Francisco De 
María, de Ibarlucea; a Manuel Fittas, de Bán- 
field; a Joséph Farré, de Tucumán; a C. M. 
Igonda, de Mendoza; al ingeniero Mayorga, de 
Rosario; y a Santiago Ongaro, de Morrinson. 
Con gran acierto dirige el curso nuestro infa
tigable ‘‘samideano” Mariano Kalvo, quien a 
su vez fué alumno por correspondencia durante 
el año 24. No quiero olvidar tampoco a los vie
jos camaradas que como Barrot, Clevillé Villa- 
franca, Corral, Vila, Albamonte y tantos otros 
han llevado a A. E. A. al estado de franco 
progreso en que hoy se encuentra. El servicio 
de librería, una de las actividades creadas en 
esta segunda época ha tenido un éxito rotun
do: lo prueba el movimiento de libros habido, 
que pasa de $ 500. —. A este respecto bueno 
sería instituir aquí el ‘ ‘ Día del Libro ’ ’, como 
se ha hecho en otras regiones de ‘ ‘ Esperan
tujo”, acostumbrado a nuestro público esperan
tista a leer más obras en Esperanto, con lo que 
contribuiríamos a difundir más la literatura de 
la lengua internacional.

Que me perdonen los camaradas las omisiones 
de nombres y hechos, pues no es posible hacer 
a vuela pluma una historia acabada de los su
cesos acaecidos desde aquellos angustiosos días 
de los años 22 y 23, en que temimos ver arriada 
para siempre la bandera del Esperanto en la 
Argentina. Felizmente no fui así, y hoy pode
mos mirar con más confianza al porvenir. Re
pito que más que historiar hechos, sólo he que
rido charlar un rato con todos los “samidea- 
nos” de esta “regiono” sobre estas cosas tan 
caras a nuestros afanes, recordando de prisa un 
pasado lleno de zozobras para ponerle de con
traste con este presente pletórico de realidades 
y frente a un porvenir francamente promisor.

Y para terminar, esta arenga de coraje: ¡An
taŭen, samideanoj, la estonto estas nia!

Giordano Bruno López

JUVENTUD
Toda juventud es inquieta. El impulso hacia 

lo mejor sólo puede sperarse de ella: jamás de 
los enmohecidos y de los seniles. Y sólo es ju
ventud la sana e iluminada, la que mira al líen
te y no a la espalda, nunca los decrépitos de 
pocos años prematuramente domesticados por 
las supersticiones del pasado: lo que en ellos 
parece primavera es tibieza otoñal, ilusión de 
aurora que es ya un apagamiento de crepúscu
lo.

Sólo hay juventud en los que trabajan con 
entusiasmo para, el porvenir; por eso en los ca
racteres excelentes puede persistir sobre el 
apeñuscarse de los años.

Nada cabe esperar de los hombres que en
tran a la vida sin afiebrarse por algún ideal; 
a los que nunsa fueron fueron jóvenes, paré- 
celes descarriado todo ensueño. Y no se nace 
joven: hay que adquirir la juventud. Y sin un 
ideal no se adquiere. José Ingenieros

INFORMACION ESPERANTISTA
La enseñanza del Esperanto en las escuelas 

comerciales de París. — Actualmente el Espe
ranto es enseñado en cuatro escuelas comer
ciales de la Cámara de Comercio de París, a 
título facultativo, y en la escuela de Alta En
señanza Comercial para señoritas, a título obli
gatorio. Estos cursos han sido subvencionados 
con 8.000 francos por el Sr. E. Archdeacon, 
el campeón del automovilismo, de la aviación 
y del Esperanto.

------ o—i—
La opinión de Costes acerca el Esperanto.— 

El célebre aviador Costes ha dado su opinión 
sobre el Esperanto, a la revista esperantista 
francesa “La Movado”:

‘ rLos medios de locomoción modernos permi
ten recorrer en dos semanas una distancia 
igual a la mitad de la circunferencia de nues
tro globo — ha dicho. — Estando todavía en 
camino de perfeccionarse estos medios, es in
dispensable hacer del Esperanto una lengua 
única, que aproximará los pueblos y hará los 
viajes fáciles y agradables. Nada más peno
so y desalentador que atravesar a diario paí
ses distintos, donde una lengua no es parecida 
a la otra. Deseo, y creo sinceramente en la 
vulgarización creciente del Esperanto.”

Congreso de Turismo Sud-Americano. — El 
tercer congreso de turismo Sud-Americano que 
acaba de celebrarse en Río de Janeiro ha 
aprobado una moción a favor de la publicación 
en Esperanto d elas guías turísticas destinadas 
a ser difundidas en los países que no compren
dan la América Latina. Por otra parte, en es
ta moción se pedía que la enseñanza del Espe
ranto fuera introducida en las escuelas públi
cas.

ŜERCIA ANGULO
—Sinjorino Mario vizitas geamikojn kaj an

dante ludi pianon, demandas:
—ĉu estas via filino kiu ludas pianon?
—Ne; respondas alia sinjorino, estas la ser

vistino kiu purigas la klavaron.
Inter Amikoj

—Kial vi ne salutas Johanon? ĉu en ia okazo 
li vin ofendis?

—Hieraŭ vespere ni interdisputis kaj li diris 
al mi, malsprita maljunulo.

—Ho! pri la unua flanko li ne pravas, ĉar 
pi ankoraŭ estas juna.

—Post la verpermanĝo la geedzoj (edzigitaj 
antaŭ du jaroj) eniras la saloneton.

La edzino por fari pli agrabla la dolĉan in
timeco) ludas pianon kaj akompanas sin per 
uno kanteto.

La edzo sidas sus seĝego, fumante cigaredon 
kaj legante la vesperan ĵurnalon..

Post la knateto, la edzino diras sopirante:
—Ho¡ mia edzo, mi pasus la vivo kantante. 

Jes, mia kara, mi deziregus esti birdo.
• (La edzo sen lasi la ĵurnallegado).

—Kaj mi pafilo.
M. Buscató

3



ARGENTINA ESPERANTISTO

LAZAROLUIS ZAMENHOF
Del diario “La Prensa, Página para los Niños, del 23|6|929 extrac
tamos el siguiente artículo sobre el autor del idioma auxiliar inter

nacional Esperanto.

OJ

no 
de 
ra

en 
A de-

de la población, hablan un dialecto

Si se observa el mapa de Polonia se notará 
a poco más de ciento cincuenta kilómetros al 
Nordeste de Varsovia una ciudad llamada Bia- 
lystok. Es una ciudad manufacturera, pero 
es est' su principal característica, sino la 
contener una población muy heterogénea: 
zas diversas que apenas se mezclan.

En una parte de ella se habla el polaco, 
otra, el ruso, en la siguiente, el alemán, 
más los judíos, que constituyen una parte im
portante 
formado de diversos idiomas, al que llaman 
yiddish.

La mayoría de cada grupo desdeña aprender 
el lenguaje del otro y creen tontamente que 
porque no comprenden lo que dicen los del 
otro grupo, deben aborrecer a esa parte de 
sus conciudadanos. De ahí que todos vivan 
en continua disensión y que a menudo se pro
duzcan disturbios sangrientos.

Esta discoidia suele presentarse en otras ciu
dades o regiones donde existe una situación 
de lenguas similar. Y si indagáramos hasta 
sus raíces las causas de las guerras, posible
mente hallaríamos que una de las principales es 
la incomprensión derivada del hecho de que 
los habitantes de esas ciudades o regiones ha
blan diferentes idiomas.

e-

Hace poco más de cincuenta años vivía en 
Bialystok un niño llamado uis Zamenhof. Fre
cuentaba una escuela pública de esa ciudad. 
Sus padres eran judíos y sus correligionarios, 
los judíos, solían llevar la peor parte cuando 
ocurrían disturbios entre las diversas razas de 
la ciudad. Desde niño, Luis comenzó a preocu
parse acerca de la causa de esas disidencias 
que a veces se manifestaban brutalmente.

En la escuela misma le llamaron la atención 
los inconvenientes y disgustos que ocasionaba 
la diferencia de idiomas y las antipatías que 
esta causa suscitaba entre sus compañeros. 
Esa diferencia era entre las diferentes comu
nidades un muro invisible, pero tan real en sus 
efectos como si fuera de” piedra. Andando el 
tiempo, Zamenhof definió su conclusión de 
que la única forma de derribar esa pared con
sistía en que los habitantes hablasen un mis
mo idioma para conocerse mejor. Esto no im
plicaba que abandonaran el idioma de su co
munidad, sino que, además del propio, apren
dieran otro que sería común.

Pero ¿cuál sería ese id ioma común? Evi
dentemente, unos u otros no querrían apren
der el ruso, el alemán, el francés, el inglés o 
el yiddish. ¿Acaso el latín? El latín es cono
cido más o menos en todo el mundo. En la 
Edad Media lo hablaban todos los hombres 
cultos y hasta un par de siglos era el idioma 
científico universal. Pero el latín no es fácil 
de aprender y por consiguiente no se genera
lizaría. Además, el vocabulario latino carece 

de términos para designar a mulittud de obje
tos e inventos modernos.

Zamenhof descartó, pues, el latín, y se pro
puso formar un idioma nuevo pero “conoci
do”. Es decir, conocido en cuanto estaría for
mado por palabras tomadas de los más difun
didos idiomas actuales, ligeramente modifica
das para adaptarlas a unas pocas reglas más 
sencillas que las de los idiomas comunes. De 
los libros escolres tomó una lista de palabras 
francesas, alemanas, inglesas, así como de 
otras lenguas antiguas y modernas. Formuló 
algunas reglas semejantes a las más fundamen
tales de todos los idiomas y creo así un len
guaje que comenzó a enseñar a sus rompañeros 
del colegio. Muchos se burlaban de él. En 
realidad, las burlas nunca cesaron, pero Za
menhof perseveró con una dedicación cada vez 
mayor en la enseñanza del nuevo lenguaje.

Le animaba ya, bien definida, una idea su
perior, aquella a que hicimos referencia: la 
de que la mayoría de las guerras se deben a 
que los pueblos no se conocen bien a causa 
de la diferencia de idiomas. Pensaba que si 
todo el mundo consintiera en aprender un idio
ma común los pueblos se comprenderían mejor 
y dejarían de considerarse como posibles ene
migos. Se eliminaría la guerra con todos sus 
horrores. Esta visión gloriosa, soñada por pro
fetas y poetas, tendría al fin, con ese idioma 
uji instrumento práctico para su reali zación.

No es extraño que tan alto ideal entusias
mara a Luis Zamenhof, como entusiasmaría 
a cualquier hombre de nobles sentimientos. 
Entre críticas, burlas y desaires continuó per
feccionando su idioma, experimentándolo y di
fundiéndolo. El 5 de diciembre de 1878 pudo 
reunir en una fiesta celebrada en Varsovia a 
un buen número de estudiantes y propagan
distas del nuevo idioma, al que llamaron es
peranto (“el que espera”).

Desde ese año el esperanto se difundió rá
pidamente en todo el mundo civilizado. Ac
tualmente lo hablan millares de personas y lo 
escriben y leen centenares de millares. Los 
libros traducidos al esperanto forman una 
cuantiosa biblioteca. Se publican periódicos y 
revistas íntegramente escritos en el nuevo 
idioma, que e nalgunos países se enseña en las 
escuelas primarias. Se han celebrado congre
sos a los que asistieron delegados de cuarenta 
países y en esas asambleas no se habló sino el 
esperanto.

Zamenhof, que murió en 1917, tuvo la dicha 
de asistir a algunos de esos congresos y fué 
objeto de grandes demostraciones • ide admira
ción y de afecto por ese prseente que había 
hecho al mundo, gracias al cual los pueblos 
tienden a sentirse hermanos en la gran fami
lia humana.

4
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HONORA VORTO j. v. mans illa
Li estis lertega tondisto, senigis la lanon de 

la ŝafojn, kvazaŭ per knabinaj manoj, kaj kiel 
ĉevaliddresisto estis mirigo de la personoj, eĉ 
li ne prenis la taskon surseliĝi ilin. Li simple 
rajdis sur haute kiel indiano. Tiam li al
gluiĝis sur la dorso, fiksigis siajn genuojn al 
al flankoj de la besto, kaj frapante sian bu
ŝon foriris al plena kampo. Oftigis vipadon. 
Poste kiam la besto komprenis ke kun Ru
fino Maldonado ne eble estis fieriĝi... reve
nis al deira punto, tiel dolĉanima, tiel mola ke 
ĝi eĉ permesis oni tiru ĝian voston sen utili
gi mortdanĝeran ufobaton.

Sed Rufino havis malvirton, grandegan kaj 
malbelan: li ebriiĝis kiam li enpoŝigis la mo
non pro la tonditaj ŝafoj, aŭ kim la dresita 
ĉevalido estis brida. Tiam, kiam li ricevis mo
non, direktiĝis al vilaĝo, ekskursadis tra la 
tutajn drinkejojn kaj kafejojn, elpruvante 
ĉiaspecajn likvorojn ĝis aliformiĝi en vivanta 
“cocktail".

Tamen li nomis al tiaj ebriiĝoj “resanigad- 
ojn" kaj inter kiuj lin konis tiaj estis...........
Sed la resanigadoj de Rufino kelkfoje degene
ris je policaj kronikoj, dum alifoje ne pli lon
ge iris al peza dormado sur la ĉefvojo de la 
vilaĝo sub alta suno, aŭ duonhela lumo de luno, 
romantike fantoma.

Ĉiufoje kiam Rufino la ¿-evaldresisto ebri
iĝis tiamaniere ŝia edzino post sekvata de siaj 
gefiloj, plorema, kaj malgaja kiel nebula ma
teno, direktiĝis al bienmastro, por peti lin, al- 
konsiligu sian edzon, pri serioza reformo de 
lia vivmaniero. Sro. Aaron Caseo skandaliĝis 
•nue pro malbona konduto de Rufino al lia ed
zino, kaj kiel labora civitano, kaj poste kiel 
estaĵo partoprenante la evoluon de civilizita 
lando. Kiam Sro. Caseo aljuĝis ke li sufiĉe 
paroladis pri la afero de tia delikata esenco, 
kun preskaŭ patra bonvolo esprimis.

—Sinjorino Mario, vla edzo bone kapablas 
dresi ĉevalidojn kiel neniu, sed li ne scias dre
si sin.

Mario sekigante la larmojn aldonis:
—Kaj mi senĉese bruligas kandelojn al San

ktaro por ke li ne plu “resanigu" sin.
—De mia flanko, kredu min, mi ĉiam lin kon

silas.
—Nu, vi vidu!

—Tamen en ia mondo ĉio estas aranĝebla...
—Nur la morto ne tia estas...
—Kaj vi, kion vi scias pri tio
—Vi pravas Sro. Aaron, mi ja estas stultu
lino.
Ne, ne temas pri tio. Mi volas diri ke eble 

ŝajnas al ni tiel, ĉar ni ignoras la rimedon kon
traŭ la morto. Sed ni reparolu pri via Rufino, 
ĉar viaj sanktuloj, ŝajnas al mi ili, estas tro 
toleremaj, finfine sanktuloj.

—Kion vi opinias, se ni fortimigus lin!
Kun facilvidebla timo Si deniandis: 

—Kay je kio konsistus tiu fortimigo?
—Nu ĝi devas esti sufiĉe granda, kontraŭe 

plej bone estas entrepreni nenion.
—Ho, ¡pro Dio! ĝemis la virino kredante di

veni la proponon de Sro. Caseo, ne okazu kiel 

al malfeliĉa Gr. Orellano al kiu celi kuraci lian 
timemon, lin freneziĝis...

—La afero estas ke kio Orellano bezonis por 
kuraci lian timemon, ne estis la fantomo kiun 
oni starigis antaŭ li, sed amason da forba
tojn __

Mario ekkriis. Sro. Aaron vi tion ne faros 
al mia Rufino!!

—'¡Kompreneble ne!
—Nu.
—Vi iru trankvile... 'Mi respondecas pri la 

kuracado de via edzo. Tiu ĉi fojo mi lin rebon
igos. Mi ja ekserioziĝas...n

Tiu mateno kiam li ricevis salajron, la ho
mo sentis strangaj nervtikloj sur la dorso, kaj 
forta trapikado—kvazaŭ hunda—ĉe la maleolo. 
Tiuj estas la samaj simptomoj kiuj atakis Ru
tinon ĉiufoje kiam li enpoŝiĝis la monon de 
la salajro, kaj tiam drinkejoj, kaj kafejoj de 
la vilaĝo altiri lin kvazali magneto al ŝtalo.

Sro. Aaron kuntiriĝis la brovojn, kaj ek- 
kolerete diris:

—Vi povas “resanigi" vin se vi volas... 
mi bone konas vian malsanon, sed se vi reve
nas ebriiĝita kiel vi emas fari, vi sciu, vi res
tos maldungota el mia bieno.

La ¿evaldresisto iomete ofendiĝis. Ne ri
proĉu min Sro. Aaron. Mi promesas ne plu 
“resaniĝi" min. Mi pensas ŝanĝi mian vivsis- 
temon.

—Kaj vi bone agos. Estas tempo ke vi io
mete priokupiĝu al viaj gefiloj kaj malfeliĉa 
edzino. •

—Estas decidita afero...
—'Estas multaj aliaj, kiuj gajnas malpli mul

te ol vi kaj tamen iliaj idoj ne iras nudpiedaj, 
ĉifonvestitaj, kaj vivadas kiel personoj.

—|Mi bone komprenas...
—Tamen ŝajnas ne... Vi sciu ke ebriuloj 

baldaŭ krevigas la ĉevalon de lagvivo, kaj la 
filoj....

—Ne riproĉu min plu Sro. Aaron, mi mii. 
plibonigos... De nun mi min kondukos kiel 
deca persono.

III

Sed la reformproponoj de la ¿-evaldresisto 
lauŝajne ne trovis eĥon ĉe la koroj de la kon
cernaj Dioj, pro tio ke dum la nokto prezenti
ĝis en la bienejo plenumante la plej eksteror
dinarajn ekvilibrojn, kaj parolante lingvon tiel 
malfacilan kiel sanskrito.

Tamen antaŭ S-ro Aaron, kiu trapenetris lin 
per sia akra rigardo, kaj tremigis lin per sia 
impona sintenado, ekprovis ruzan senkulpi
gon.

—Jen la aferoj Sro. Aaron! ĉu vi konas Sro. 
A. Boy? ĉu vi .scias ke...f

—Nu, ne plu parolu sensencaĵoj!
—ĉu pri kio ni interakordiĝis tiu ĉi mateno! 

—Ke vi maldungos min se mi denove...
—¡Kaj vi revenas odoraĉante je alkoholaĵo!
—Bone, sed mi ĵuras al vi je la nomo de mia 
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mortinta patrino, mi ne plu akceptos drinka
ĵojn... neniam Sro. Aaron.

—(¡Konsiloj vi ne plu akceptos...!
—Mi permesos vi min batu, se mi refoje 

drinkadas, kaj mi ne levos mian manon kon
traŭ vi, malgraŭ vi ja estas bona kiel ŝafido..

Sro. Aaron iom trapasis la ĉambron, kaj 
eoste patre alparolis la drinkulon:

—-Nu, estas dirite ke vi ne plu drinkos, pro 
respekto al mia kejmo, pro viaj devoj al via. 
familianoj, Kaj pro tio ke vi pruntis vian ho
noran vorton, Kaj tio estas la plej respek
tindaj afero en la homa vivo.

—Jes Sro. Aaron estas dirite...

IV •
*

Pasis tri tagoj de kiam okazis tiu interkon
sento, kaj dum kiuj eĉ la ombro de Rufino ne 
estis videbla en la farmbieno.

La kvaran tagon la ŝanceliĝanta ombro de 
la (-evaldresisto denove direktiĝis la ĉambron 
kie Sro. Aaron atendis lin, enmanigante gran
degan bridon.
Li eniris, en liaj manoj ĉifita la ĉapelo, kaj 
balbutis:

Bo/an tagon Sro. Aaron.
—Certe ini vidas la tago estas bona, sed 

vi ne povas stari pro viaj kapturniĝoj.
—Tio kulpas ke “tiu resanigado” fariĝis tro 

longa...
—'Sed, ĉu ni ne interkonsentis pri tio ke vi 
ne plu ebriiĝos?.

Jé la indigno de Sro. Aaron Rufino respondis 
per kortuŝa sincereco.

—Kaj mi plenumis kion mi promesis...!!!
—Kia cinikulo! Ĉu tiel, vi ĝin plenumas
—Mi plenumas kion mi promesis, ¡mia hono

ra vorto!
Sed estas tri tagoj, vi venis parolante sola, 

kaj vidante nigrajn katojn ĉiuflanke.
Obstine la ĉe^ald^esisto jesis...
—Tamen mi plenumis... Tiu estas mia lasta 

“resanigado”... La sama de antaŭ tri tagoj... 
do...

Tradukis: Senpere

LA HUNDO KAJ LA KROKODILO

(Fabelo)

Trinkante akvon ĉe 1’Nilo, 
Samtepe hundo kuradis.
—“Trinku kvieta”—lin diradis 
Iu ruza krokodilo.
Respondis la hundo saĝa:
—‘ ‘ Tio, certe, estas domaĝa— 
Sed esperi, estas bonega, 
Ke vi manĝu al mi, ruzega?”.

Maljun ’ hundo, saĝ, amiko— 
Respektegas mi pri tion: 
“DE NE SEKVI KONSILION 
KIU DONAS MALAMIKON”!• •

Tradukis: Karlo N. Otheguy

DISTRO

Mi jam finis la leteron. Estas nokte. Blo
vas ventega kun forteco. Vipas kontraŭ la 
fenestron la neĝeroj en flirtpluvo kiel abelaro 
kolosa. Tero jam estas tre plena, Sajne unu 
grandega litotuko....

La malvarmo pli fortigas 15a. aŭ 20a. gra
doj sub nulo. Kiel fartas. Kiel fartas la pro
letaraj klasoj? Tre malbone; plenaj je malsato 
kaj malgajeco! Domoj sen lumo dum longaj 
noktoj de la vintro...!
“Magallaes”! Tero de milionulojn! Urbo je 

luksaj palacoj! kiel logika konsekvenco: Loko 
de mizeruloj kaj malsatuloj; fokuso je maljus
tecoj, tombejo de indiĝenoj..!!! Kiam finos 
tion...?

S. Pardo R.
Magallanes (ĉilio) la 16aj6*|93O

ESPERANTO MOVAĴ EN AMERIKO

KOLOMBIO (Bogota, — Dank’ al energia la
borado de Venezuela samideano, Sro. Alberto 
Gomezcruz, estas atingita iom-post-ioma kun
igo de samideanoj en Kolombio por metoda 
propagando. En la ĉefurbo estas fondita la 
Kolombia Esperanto-Asocio, kiu, post vizito de 
S-ro. Gomezcruz en diversaj lokoj okupas sin 
pri lalaboro en la tuta lando. Por interrilatiĝi 
kun tiu nova Esp. organizajo, al kiu ni jam 
deziras tutplenan sukceson, adresu al: Carre
ra 12, No. 127, Bogota, Kolombio. (I.C.K.)

—HONDURASO (Tela) — S-ro Jagoda, eks- 
Delegito de U.E.A. en Santa Marta, (Ko
to en tiu ĉi urbo kaj klopodas kolekti izolitajn 
lombio), ekkomencis propagandi por Esperan
to en tiu ĉi urbo kaj klopodas kolekti izolitajn 
esperantistojn kaj varbi novajn adeptojn. Bo
nan sukceson ni deziras al li. (Adreso: S-ro. 
M. Jagoda, Tela, Honduraso, C. A.) (I.C.K.)

NTA MOVADO

Nia estiminda samideano kaj Delegito de 
U.E.A. en Markos Juarez, F.C.C.A., S-ro 
Aureliano Cordoba anoncis al ni sian edziĝon 
kun F-ino. Domingo G-uarnieri, el la sama lo
ko, okazinta la 27an de Decembro n.j. Niaj 
tutkoraj bondeziroj al la nova paro.

NOVAĴO

Nia samideano J. Martinez kaj edzino tra
vivas plej agrablajn momentojn, unu filineto 
venis grandigi la familion. Ni varme deziras 
al nova idineto kaj familio feliĉan estonton.

LABORPETO

Devo de esperantistoj estas helpi unu la 
aliajn; ni aperigos senpage similajn anunce- 
tojn. Juna hispana meblisto kaj ĉarpentisto, 
antaŭ ne multe alvenante la landon estas sen
labora. Kiu ion povos fari por li sin turnu, 
persone aŭ letere al Prezidanto de Arg. Esp. 
Asocio. C. Pellegrini 238.



ARGENTINA ESPERANTISTOKun Nova Jaro kaj Freŝaj Fortoj Antaŭen!
En ma esperantista movado jam forpasis kaj 

ŝanĝiĝis pli ol kvardek jaroj, ĉiu el ili alpor
tis al niaj vicoj novajn adeptojn, kiuj kons
tante pligrandigis nian Armeon.

Dum tiu tempo, oni faris garndegajn forto- 
streĉonn por puŝi man aferon antaŭen. Sukce
soj estas grandaj, sed tamen, ne tiel ke ili nin 
devas kontentigi. Multo ankoraŭ restas fa- 
íenda, precipe en Sudamerikaj landoj, kie pro 
diversaj kauzoj nia movado restis malantaŭe. 
Ĝuste tio nin devas instigi, por kolekti kaj 
tone organizi niajn fortojn, por pli sukcesa ple
numo de niaj taskoj.

Pro tio estas dezirinde kaj eĉ devo de ĉiu 
esperantisto, precipe kiuj staras flanke de nia 
movado, kiuj bedaŭrinde estas multnombraj, ke 
ili venu en nian Asocion kaj kunlaboru.

Nur en laboro ni povas havi sukcesojn, tial 
ni invitas ĉiujn en la Nova JAro al laboro por 
ria afero.

ĉiu el ni devas esti konscia, ke laborante 
en niaj vicoj kaj por nia afero, precipe en 
puna tempo, ne estos iamaniere materiale re
kompencata, sed kontraŭe, ke eĉ ofte devas 
iom oferi.

Despli devas esti konscia ke li laboras por 
ideala afero kaj por la bono de tuta homaro.

—" LA
Kio estas la vero Kiu povas respondi, ke 

li konas la veron? Jes; kredeble multaj res
pondus, ke ili ĝin konas, sed fakte, tio estas 
nur, falsa pretendo ĉiu homo havas sian pro
pran veron, pri tiu vero ili diskutas, pugnoba
tas kaj eĉ batalas; sed, ĉar ĉiu homo havas sian 
apartan veron. Kiu do, ests la efektiva vero? 
Kiu povas aserti en konvinkiga formo, ke li 
pisedas la ĝustan? ĉu iu homo konvinkigis 
ĉiujn ceterajn pri la vereco de sie vero? Ĝis 
nun, mi pensas neniu mortonto tion atingis.

Ankaŭ mi, kara leganto, estas posedanto de 
la vero kaj kompreneble, tiu vero, estas nur, 
mia persona vero sed ne la via. Pri mia vero 
mi volas iom pritrakti en tiuj ĉi linioj kaj por 
ili mi petas iom da via bonvola atento.

Antaŭ ĉiv mi devas esti lojala al vi, tial mi 
devas konfesi, ke mia vero, es estas absoluta, 
sed simple, parteto de la vero, t. e. verero. 
Mi, do, penos klarigi al vi, malgrandan koncep
ton pri la vero. Kia ridinda pretendo!...

Mi ne demandos al vi, kara leganto, pri viaj 
ideoj ĉu vi estas socialisto, anarĥisto, katoli
kano aŭ mahometano; ne grava afero; sufiĉas 
al mi, ke la titolo de tiu ĉi artikoleto, vokis 
vian intereson kaj ke vi ĝin legis ĝis tie ĉi.

Nun, jen unu demando al vi. ĉu vi konas 
Dion ? Certe ne.

Nu; mi supozu ke vi kredas pri lia ekzisto, 
ĉu vi ankoraŭ konas lin? Ankoraŭ ne. Ĉu vi 
havas koncepton pri la ekzisto de Dio. Eble 
iomete.

Ĉar preskaŭ ĉiam okazas tiel, ke la homoj la
borantaj por idealaj aferoj neniam atendis iaj 
tujaj rekompencoj, sed nur la oferoj kaj eĉ 
multfoje de sia propra vivo. La rekompencojn 
ili vidis kaj povis nur atendi en la sukcesoj de 
la aferoj.

Tio estas kio nin ankaŭ devas gvidi kaj ins
tigi al la laboro por nia afero, ĉar sendube 
devas esti klare al ĉiu, ke kun la progreso de 
teknikaj kaj sciencaj aferoj, ankaŭ Esperan
te pli malpli frue devas venki kaj veni al 
sia celo por la bono de la tuta homaro, ĉar 
jam de longe forpasis la tempo, kiam la ho
moj,—kie naskiĝis tie vivis kaj ankaŭ mort
is—eĉ ne sciante pri aliaj partoj de nia mon
do, ke tie ankaŭ vivas estaĵoj similaj al ili.

Hodiaŭ la afero tute ŝanĝiĝis, la homoj ve
nas en mallonga tempo de unu parto de la mon
de en alian, venante tien ili troviĝas antaŭ 
kruda realeco, estaĵoj similaj al ili, sed paro
las aliajn lingvojn kaj ne komprenas unu la 
alian, ĉu tio ne estas malbona stato por pro
gresinta kaj kultura homa? Pri tio ni levas 
pripensi kaj klopodi ju pli frue forigi tiun 
malfacilaĵon kaj ju pli frua venko de Espe
ranto.

M. Niksiĉ

ERO ---
Se tiel estas, vi jam iom proksimiĝis al la 

vero.
Se vi havas koncepton pri la, ekzisto de Dio. 

ĉu vi agas kiuforma al liaj leĝoj? Se jes, vi 
rekte iras sur la vojo de la vero, sed se vi jam 
troviĝas marŝanta sur tiu vojo, ankaŭ vi jam 
scias, ke vi neniam atingos la tutan veron, ĉar 
por atingi ĝin tute, vi bezonus atingi Dion 
mem kaj Dio estas ne atingebla ĉar tiam ni 
atingus la finon kaj tiu fino en la horn kaj 
universala progreso, ne ekzistas.

Sed, se vi kara leganto, ne kredas pri la 
ekzisto de Dio; sciu ,ke vi estas treege mal
poksime de la vero kaj ke vi ankoraŭ ne ko
mencis trairi la vojon de via ekzistado. Al vi 
mi diras la jenon:

Ne moku Dion, ĉar tiam vi mokas vin mem.
Ne insultu Dion, ĉar tiam vi insultas vin 

m em.
Amu ĉiujn kaj ĉion, kaj tiam vi amos Dion.
Respektu ĉion kaj ĉiujn kaj tiam, vi respek

tas Dion.
Amu ĉiujn pli ol vin mem kaj tiani vi agas 

konforme al la leĝoj de Dio, kaj dediĉu vian 
vivon por la bono de viaj similuloj kaj tiam vi 
agos laŭ la celo de Dio. Tiam vi iros en la 
direkto al la vero. , ,

Se la lumo de Dio ne atingis vin ankoraŭ, 
tamen, ne neu ĝin, ĉar ankaŭ la suno, malgraŭ 
ĝia grandega brilo, ne estas vidata de multaj 
personoj, t.e. la blinduloj.

Lernanto
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RECENZEJO
malriĉa knabo kiu glorigis Dto. Jan Herbon. 
Alora viaj Esperantoj Pioniroj.

Okaze la 80an vivjaro de la prezidonto de 
ĉeĥoslovaka Respubliko estas eldonata tiu 
libro, kiu krom kelkaj publikigaĵoj rilate lian 
vivon ankaŭ enhavas lian biografion. Ĝin sen
dis Esperantista Klubo en Praha. 1, Na, Pcr- 
Styne 11, Obh-dum.

BES adresaro 1929¡30 Bohema Esperanto-Ser
vo Poŝtejn. C.S.R. Prezo 1 Svisa fr.

Esperanto Kiboŝa, dua epoko. Belega espe
ranta ilustrita gazeto. Eldonita de Espera 

Societo; Niŝiookubo, Tokio. Jarabono 1.00 
(1.00 jeno)

Kjristana Revuo.—Dumonata bulteno de la la
boro de Dio tra la tuta mondo. Ili klarigas 
jene “Nia celo estas jena: Disvastigi per 
Esperanto informojn kaj novaĵojn precipe el 

la tutmonda misia kampo, kaj ankaŭ speguligi 
religiajn aktivecojn en aliaj kristanaj rondoj”. 
Abono: Unu jaro 1 ŝ. 3p. al Sr. Herber Bev
eli, College Press. Deal. Anglujo.
La Mortado Prof. D-ro H. Nothnagefl, el 

germana lingvo tradukis B. Selzer.
Prezo 1 germ. mk. Esperanto Societo Pro
greso. X., Ettenreichgasse 4!31. Viena.

Esperanto kaj Radio de D-ro V. Dohler. Broŝu
ro priskribante la esperantan movadon flan
ke radio, ĝi enhavas rezoluciojn de konfe
rencoj naciaj kaj internaciaj,' kaj sendsta
cioj kiu okupiĝas de Esperanto. Konsilojn 
kaj informojn estas akceptotaj, Dr. V. Do
hler Riesa. Germanujo. Prezo ne menciita.

Konturo de Oomoto Dua eldono. Bro.ŝureto 
rilatanta tiun novan religion, en ĝi estas pris
kribita la vivon de Sankta S-ro. Onisabro 
Deguĉi. Laŭ ŝajne senpaga. Eldonis Oomo- 

to-Propaganda Oficejo. Kameoka Kioto-hu. Ja
panujo.

Cannes. Flora kaj elegante sporta urbo. Gvid
folio kun ilustraĵoj kaj detaloj de tiu fama 
banloko. Eldonis Sindical d'Iniciative. Ca
nnes. Francujo.

Viena kaj Niederoterreich. Belega gvidfolio 
kun multaj kaj artaj ilustraĵoj kaj detalaj in
formoj pri vojaĝado kaj restado en tiu urbo 
kaj lando. Senpage disdonita. Komisiono por 
fremdulfrekvento de la liglandoj Viena kaj 
Niederosterreich. Viena VII. Messepalast.

Literaturo. Gazeto kiu speciale aperigas bo
nan literaturon, aperas dufoje monate. Poŝ- 

tadr. Literaturo, Malmo Svedujo. Abonpre
zo Fr. svs. 10 jare.

La Junulino el Stormyr. Sro. O. Frode tradu
kis tiun romanon de la plej nuntempa fama 

sveda verkisto S. Lagerlof. Argumento elti
rita el kampara vivo kaj kutimoj. Prezo 

1.50. kronoj. Eldona Societo Esperanto. Stok- 
holm. Í. Svedujo.

Roseroj — Dua poemaro de Adalberto Smith. 
La belaspekta libreto rakontas en kvardek 
bildojn, priskribojn, kaj emociojn artiste 
sentitajn de la autoro. Jen sprite, Jen moke, 
sed ĉiam artepéntritaj la autoro sin montras 
kiel facilesprimema poeto.—Eldonis N. V.

.Tohí Ikema’s Uitg-Mig- S-Grvenhague, Neder
lando. Prezo: 0.75 guldeno.

Eldona Societo Esperanto, Stockholmo, eldo
nis poŝtkartojn kun landkarto pri Svedujo, 
presita en tri koloroj. Malsupre estas pre
site: “x indikas, kie mi loĝas. La sendinto 
de tia poŝtkarto faras similan krucon sur 
la karto, tie kie estas lia hejm loko. Estas 
ja interese por la ricevonto vidi, en kiu parto 
de la lando la sendinto loĝas. La kartoj kos

tas po 0.15 sevd. kronojn!

Viktimoj — Dua eldono de la honata ver
ko de Julio Baghy. La prezkosto estas: Bro
ŝurita 5.50 pengoj, duontole bindita 6.20 p. 
Petu ĝin al Vilhelme Bleier, Hungarujo. Bu
dapest, IX. Boraros ter 6. IV. 11.

ELEKTO DE KONSILANTO DE I.C.K.
La Ĝenerala Sekretario de Internacia Centra 

Komitato de la Esperanto-Movado informis nin 
pri la jeno:

S-ro Enrique Legrand, ĝis nun konsilanto 
de la Internacia Centra Komitato de la Espe
ranto Movado kaj tre aktiva kunaganto en Sud 
Ameriko, pro diversaj kaŭzoj personaj decidis 
demeti sian postenon. Pro utila reprezentado 
de la ĝeneralaj interesoj de la movado en Sud- 
Ameriko, La ICKanoj decidis unuanime elek
ti kiel anstataŭanto S-ron. Enrique Muñoz, 
Str. Agraciada 2704, Montevideo, kun kora 
kaj sincera dankesprimo al S-ro. Legrand pro 
la valoraj kaj ŝatindaj servoj, kiujn li faris 
tiel longatempe al la movado kaj la interesoj 
reprezentataj de I.C.K. S-ro. Muñoz ekprenis 
sian funkcion kiel konsilanto de I.C.K. la lan 
de Julio 1930.

k

NECROLOGICA

—Profesorino Alyce Phoyu devas plori la ne 
ripareblan perdon de sia patrino. Estu certa 
nia S-ino. ke argentina esperantistaro akom
panas ŝin dum tiuj maldolĉaj, sed ne eviteb/hj 
momentoj.

—Nia bolivia samideano, Prof. J. Ugarte 
perdis sian edzinon post longa malsano. Niaj 
kondolencojn.

—Nia idealisto I Civelli Rodeiro perdis sian 
amatan patrinon. Niaj kondolecojn.

KORESPONDA FAKO
S-ro. J. Savino Macias, str. Manuel Matneu 

No. 360, Guayaquil, Ekvadoro, Ecuador, 
dez. kor. per ii pk.

F-ino M. Meyer Str. J. B. Alberdi 3777. 
Buenos Aires, deziras interkorespondi per 
P. K. kun eksterlandanoj.

Sno. Quilos. — Farmacia Carmen, Famallá (Tu- 
cumán 'Rep. Argentina), deziras korespondi 
kun eksterlandaj samideanoj.

Sno. S. M. Espinosa ingheniero — Str. Belgrano 
539 (Córdoba) Rep. Argentina, deziras inter
korespondado per I.P.K.
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SE VI ESTAS KONSCIA ESPERANTISTO ES
TAS NECESE KE VI ABONU ALMENAŬ AL 
UNU ESPERANTA GAZETO. ELEKTU DO CURSO

HEROLDO DE ESPERANTO
SEMAJNA, AKTUALA, ILUSTRITA, 

Jarabono: 15 germ. mk
Administrejo: Koln a Rh. (Kolonjo) 

Brussler Str. 94, Germanujo

DE

ESPERANTO
ESPERANTO

Oficiala Organo de 4 
UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO 
Adeso: 1, Rue de la Tour de rile, 

Geneve (Suiza)
Delegito G. B. López, San Pedrito 
341 Buenos Aires.

LITERATURA MONDO
INTERNAC. LITERATURA REVUO 

Abonprezo: 10 pengoj ($ 5) 
Vilhelme Bleier, Hungarujo, Budapest 

IX, Boraros tes 6 - IV - 11.

lnternacia Medicina Revuo
Mnata Organo

Tutmonda Esperantista Kuracista 
Asocio

Adreso: 20, Rue aux Laines, Druxeles 
Belgio.

Kotizo, 1 usonan dolaron

VEGETARANO
Oficíala Organo

INTERNACIA VEGETARA UNIO
Jarabono $ 2.-

Argentina agento: G. García, Strato 
Rioja 812. Buenos Aires

lli

SENNACIULO
SEMAJNA LABORISTA GAZETO 
OFICIALA ORGANO de S. A. T.

Jarabono $ 6
s.

NOVA EPOKO
LITERATURA ORGANO DE S.A.T.
Jarabono: Por membroj de Sat, $2.- 

Por nemembroj $ 3.-

Adm. de SAT. Colmstrase 1, Leipzig 
0-27, Germanujo — Delegito por Ar
gentino: M. Niksich, C. Pellegrini 
238, Buenos Aires.

HAGASE SOCIO de ARGENTINA ESPERAN
TO ASOCIO. Cuotas mínimas: Socio simpati
zante, $ 0.50. Socio activo, $ 1.—. Socio pro
tector $ 2.—

DISCOS FONOGRAFICOS EN ESPERANTO
Curso completo de Esperanto por medio de 

discos fonográficos. Consta de 25 lecciones. 
Muy útil Para todo aquel que quiera practicar 
con perfección el idioma auxiliar internacional 
o aprenderlo por si solo. Dictado por el Doc
tor Privat. Pida informes detallados a 
Argentina Esp. Asocio. C. Pelegrini 238, Bs. As.

POR
CORRESPONDENCIA
ENVIAMOS UNA LECCION POR
SEMANA A CUALQUIER PUNTO 
DEL PAIS Y REPUBLICAS DE

HABLA CASTELLANA
ARGENTINA ESPERANTO - ASOCIO

C. Pellegrini 238.

■

RICEVITAJ GAZETOJ
Sennaciulo (laborista gazeto) 
Lovcta Pedagogia Revuo (Rusa) 
Balkana Laboristo (Búlgara) 
lievuo Orienta (japonesa)
Lomoto (japonesa)
1 ula Esperantisto (polaca) 
Leiga Esperantisto
Fluganta Skribilo (franca) 
Austria Esperantisto
La Vojo de Klerigo (Rusa)
La Espero (Sueca) 
Brazila Esperantisto 
Kataluna Esperantisto
Angla Skota Esperantista (inglesa) 
Bulgara Esperantisto
Ofie. Bulteno de Societo Strasburga 
Auroro (revista en Esperanto para 

ciegos)
La Movado (francesa) 
International Language (Inglesa) 
The British Esperantist (inglesa) 
Unuigita Tuthomaro (Alemana) 
Lingvo lnternacia (Griega) 
Esperanto Ribosa (Japonesa) 
Filatelista Adresaro
Inte’nacia Pedagogia Revuo 
Pa* is Esperanto
I. S. K.
Inter Ni
Komerca Kuriero

M

SAMIDEANOJ: AĈETU LA REVUON

FAVORAS NIA’ MOVADO»ĜI

PREPARESE PARA
CONCURRIR AL PIC NIC 
DE A.E. A. EN MARTINEZ

»



ARTAJ VITRAJOJ

Strato CHILE 1537 U. T. 38 MAYO 0341 BUEN

PERANTISTA RABEJO
ESPECIALA FAKO POR SINJORINOJ

7 DE DIONISIO RUIZ

Strato VENEZUELA 2900 kaj DEAN FUNES

r
9

BUENOS AIRES

LIBROJ. LULILOJ. CIGAROJ. CIGARETOJ. PAPEROJ

JE MALKARAJ

Strato RIOJ A

Sno. G. GARCIA

1 2 BUENOS AIRES

P R E S - A R T
A. M. KORTO

/

Vi!! KIEL BONA ESPERANTISTO 
DEVAS SENDI VIAN KOTIZON AL

UNIVERSALA ESP. ASOCIO
Jarkotizoj: 

Simpla membro . . . . $ 
Membro-Abonanto. . . ” 
Membro-Subtenanto . ”

Adeso: 1, Rue de la Tour 
Geneve (Suiza)

Delegito G. B. López, San
341 Buenos Aires.

•Iti

2.50
6.25

12.50

de 1’lle,

Pcdrito

Moises Dalmau

ARTICULOS 
PARA 

CONFITERIAS

LIMA 645 U.T. 33-4203


